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НАУКА – ПРАКТИЦІ

У статті розглянуто проблеми особистісно-професійного розвитку соціального педагога. Визначено відповідні критерії та 
показники. Окреслений підхід базується на виокремленні основних системоутворювальних компонентів (регулювальних, стабілі-
заційних і перетворювальних). Ці компоненти представлено через відповідні критерії (педагогічної спрямованості, професійної 
ідентичності, професійної компетентності, сформованості професійно важливих якостей особистості та сформованості інди-
відуально-творчого стилю діяльності), що є інтегративними характеристиками особистості. Зазначені характеристики міс-
тять визначені нами показники професійної діяльності та професіоналізму соціального педагога.
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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ 
ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Провідні ідеї гуманізації людських відносин і со-
ціальної справедливості є актуальними в сучасному 
суспільстві. З огляду на це, активізується проблема 
ефективності соціальної політики країн світу, зокре-
ма системної підтримки та соціального захисту людей 
уразливих категорій. Необхідно зазначити, що впро-
довж останніх десятиліть значно збільшилась кількість 
держав, де суттєво зросла увага до соціального захисту 
як до одного з прав людини, необхідної умови для со-
ціальної згуртованості та гармонійного розвитку сус-
пільства. Цілком закономірним було створення Між-
народної федерації соціальних працівників (МАРС), 
до якої належать 90 країн-членів. Тісно співпрацюючи 
з ООН, ЄС, ЮНІСЕФ, ВООЗ й об’єднавши зусилля з 
Міжнародною Асоціацією шкіл соціальної діяльності 
та Міжнародною Радою з соціального забезпечення, 
МАРС виконує відповідні стратегічні та координацій-
ні функції. У статуті організації зазначено, що її місія 
полягає «у захисті на всій землі соціальної справед-
ливості, прав людини та соціального розвитку через 
плани, дії, програми і заохочення моделей найкращої 
практики у соціальній діяльності в межах міжнародно-
го співробітництва» [1]. Запорукою успіху щодо реа- 
лізації цих намірів передусім є чітка стратегія діяль-
ності та фаховий потенціал відповідних працівників.

Загальні тенденції сучасного прогресу в усіх 
сферах життя вимагають від фахівців високого рів-
ня професіоналізму, мобільності та культури, що по-
вною мірою стосується також соціальних працівників  
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і соціальних педагогів. Після здобуття ними належ-
ної університетської освіти вони мають розв’язувати  
поставлені на міжнародних і національних рівнях за-
дачі щодо допомоги нужденним (особливо тим, хто не 
отримує належного соціального захисту). Різноплано-
вий характер професійної діяльності потребує від со-
ціального працівника обізнаності стосовно широкого 
кола питань, серед яких: відповідне законодавче поле, 
організація та функціонування системи соціального 
забезпечення, основи соціології, педагогіки, етики, 
економіки, прикладної психології тощо. Динамічність 
та багатоаспектність соціальних проблем, складність 
взаємодії з різними категоріями клієнтів, потреба у фа-
хових знаннях та їх оновленні, зумовлюють розуміння 
соціальним працівником і соціальним педагогом необ-
хідності як постійного, загальнолюдського, так і  про-
фесійного розвитку та самовдосконалення. 

Мета пропонованої статті полягає в розгляді осо-
бистісно-професійного розвитку соціального педаго-
га, а також визначенні відповідних критеріїв і показ-
ників цього процесу.

У науковому середовищі існують різні концеп-
туальні погляди щодо розвитку людини та її профе-
сійного становлення. Згідно з відповідністю процесу 
розвитку особистості загальним діалектичним за-
конам, дослідники виокремлюють такі його законо- 
мірності:

 – природну здатність до розвитку як невід’ємну 
та базову властивість особистості; 
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 – вплив соціального середовища, де відбувається 
розвиток людини, на формування її особистості; 

 – індивідуальність особистості, що визначається 
неповторним набором якостей і власним варіантом 
розвитку; 

 – схильність процесу розвитку людини, яка ви-
ступає самокерованою системою до саморегуляції та 
самоуправління; 

 – відповідність розвитку особистості законам  
циклічності (підйоми, спади, занепад, розквіт); 

 – унікальність темпу розвитку кожної особистос-
ті, яка відчуває на собі можливі випадкові прискорен-
ня або кризи зростання.

Періодизація розвитку особистості та рівні її 
сформованості залишаються дискусійним питанням. 
Чимало науковців вбачають безпосередній зв’язок 
між рівнем сформованості особистості та ступенем її 
соціалізації. Зокрема К. Юнг трактує розвиток люди-
ни як «індивідуалізацію» (кінцева ціль – досягнення 
вищої точки «самості», а сформованість особистос-
ті пов’язував з готовністю нести відповідальність за 
власні вчинки та об’єктивністю їх подальшого оціню- 
вання) [2]. Так, К. Роджерс у своїх працях зосереджує  
увагу на єдності відповідальності особистості, усві-
домленості та свободи вибору [3]. У працях Е. Еріксо-
на наголошено на важливій ролі оточуючого середови-
ща, цілісності особистості та необхідності постійного 
творчого розвитку впродовж усього життя [4]. У кон- 
цептуальних поглядах Г. Олпорта поняття сформова-
ності особистості безпосередньо залежить від рівня 
психіки та розумності. У виокремленій системі відпо-
відних головних критеріїв науковець акцентує на пос-
туповому розширенні «Я-концепції», стійких соціаль-
них зв’язках, розумінні відмінності поглядів інших 
людей від власних, наявності ґармонії з внутрішнім 
світом тощо [5]. Натомість А. Маслоу пріоритетною ха-
рактеристикою людини вважав її прагнення до самоак-
туалізації та самовираження на засадах гуманістичних 
цінностей, які вона, як особистість, може реалізувати 
за певних сприятливих умов [6]. У концепції А. Реана 
людина постає активним суб’єктом соціалізації, причо-
му головними критеріями сформованості особистості 
є саморозвиток, відповідальність, терпимість, позитив-
не сприйняття світу [7].

Також зауважимо, що в сучасних наукових психо-
лого-педагогічних теоріях визначено норми і правила, 
яким мають відповідати особистісна і діяльнісна скла-
дові особистісно-професійного розвитку соціального 
педагога (підвищення рівня професійної компетент-
ності та культури, формування ціннісно-смислової 
орієнтації відповідно до загальнолюдських ідеалів, 
розвиток емоційно-вольової й мотиваційної сфери, 
прагнення до самореалізації та креативного творення 
тощо), що робить можливим його аналіз і вимірюван-
ня. Означена проблема вимірювання безпосередньо 
пов’язана з проблемою виділення й обґрунтування 
його критеріїв та рівнів, які мають відображати ба-
зові закономірності формування особистості. За їх 
допомогою відбувається встановлення зв’язку між 

компонентами досліджуваної системи, забезпечуєть-
ся відповідний баланс єдності якісних і кількісних 
показників. Проте головні вимоги, на нашу думку,  
мають бути доповнені специфічними вимогами щодо 
особистісно-професійного розвитку соціального пе-
дагога, а саме: а) критерії мають розкриватися через 
якісні ознаки (міра вияву яких дасть змогу говорити 
про ступень вираженості цього критерію); б) крите-
рії мають відображати динаміку вимірюваної якості в 
часі та культурно-педагогічному просторі; в) критерії 
мають охоплювати головні види професійної діяль-
ності соціального педагога. 

Зміст критеріїв і показників особистісно-профе-
сійного розвитку соціального педагога в процесі його 
діяльності мають відображати ступінь розвитку осо-
бистості соціального педагога як суб’єкта діяльності, 
а також ступінь оволодіння професійним змістом і 
засобами розв’язання професійних завдань. На нашу 
думку, доцільно виділити певні групи критеріїв і по-
казників особистісно-професійного розвитку соціаль-
ного педагога.

До першої групи ми зараховуємо особистісні кри-
терії та показники, що визначаються ступенем мотива-
ційно-оцінювального ставлення до професійної діяль-
ності, рівнем розвитку важливих професійних якостей 
і «Я-концепції». Ці критерії в соціальних педагогів ви-
значаються ступенем активної участі в процесі різних 
форм підвищення кваліфікації, формуванням нових 
можливостей та якісних характеристик особистості від-
повідно до досягнення оптимального рівня особистісно- 
професійного розвитку. Наближення мети, завдання, 
змісту та форм професійної освіти до професійної дія-
льності соціального педагога сприяє більш повному і 
різнобічному особистісному та професійному пізнан-
ню й самопізнанню, розвитку та саморозвитку.

До другої групи необхідно зарахувати діяльніс-
ні критерії та показники особистісно-професійно-
го розвитку соціального педагога. Вони характери- 
зують рівень розвитку професійної компетентності в 
розв’язанні системи професійних завдань у галузі ор-
ганізації соціально-педагогічної діяльності з дітьми 
більш вразливих категорій, з сім’ями таких дітей, опі-
кунами тощо. Вказані критерії визначаються рівнем 
професійних знань і ступенем сформованості вмінь 
соціальних педагогів у галузі технології соціальної 
та психолого-педагогічної діяльності з клієнтами, які 
потребують відповідної допомоги.

Третю групу становлять соціальні критерії та 
показники, для яких характерними є ступінь профе-
сійної ідентичності особистості в умовах оновлення 
соціально-освітнього середовища, ухвалення особис-
тісно-розвивальної парадигми педагогічної підтрим-
ки клієнтів, які потребують відповідної допомоги,  
а також реалізація соціально значущих для суспільст-
ва цілей, зокрема утвердження в соціумі принципів 
гуманізму, моральності, добра тощо.

Разом із виокремленням вищезазначених груп за-
гальних критеріїв професійно-особистісного розвит-
ку соціального педагога доцільно визначити також 
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три системоутворювальні компоненти особистісно-
професійного розвитку соціального педагога – регу-
лювальний, стабілізаційний і перетворювальний. Ко-
жен із них може бути представленим за допомогою 
певних критеріїв (табл. 1).

Необхідно зазначити, що інтегральними критерія-
ми особистісно-професійного розвитку, що характе-
ризують професіоналізм особистості, на нашу думку, 
є професійна ідентичність і професійно важливі риси 
особистості, а інтегральними критеріями, які характе-
ризують професіоналізм діяльності, постають профе-
сійна компетентність й індивідуально-творчий стиль 
професійної роботи. 

Важливим критерієм особистісно-професійного 
розвитку соціального педагога, є професійна ідентич-
ність, що виявляється через комплекс таких показни-
ків: необхідний ступінь професійного центризму і стій-
кої професійно-ментальної позиції, параметрами якого 
є здібність до опору змінам у цілях, змісті, методах 
соціально-педагогічної діяльності з клієнтами, адап-
тованість (здібність до руйнування неадекватних про-
фесіональних стереотипів, пов’язаних із традиційною  

парадигмою соціально-педагогічної діяльності зі враз-
ливими категоріями клієнтів), сформованість образу 
себе як професіонала. Зазначимо, що професійна іден-
тичність наявність лише на достатньо високих рівнях 
оволодіння професією та постає як стійке узгодження 
головних елементів професійного процесу. Ідентични-
ми можуть вважатися соціальні педагоги, які володі-
ють як стабілізуючою базою, так і перетворювальним 
потенціалом, у діяльності яких баланс стабілізаційних 
і перетворювальних компонентів відповідає оптималь-
ному рівню цієї професії.

Іншим важливим критерієм особистісно-профе-
сійного розвитку соціального педагога є професійна 
компетентність. Аналіз сучасних підходів до профе-
сіоналізму соціальних педагогів дає нам змогу визна-
чити, що:

по-перше, педагогічна компетентність має рівне-
вий характер (високий, середній, низький); припускає 
мотивацію їхнього професійного зростання;

по-друге, до складу педагогічної компетентнос-
ті постійно долучаються нові елементи професійної  
діяльності, а джерелом для цього є як особливості 

 Таблиця 1 
Критерії та показники особистісно-професійного розвитку соціального педагога

Компонент особистісно-
професійного розвитку

Критерії особистісно-
професійного розвитку Показники особистісно-професійного розвитку

1 2 3

Регулювальний

Критерій педагогічної 
спрямованості

Критерій професійної 
ідентичності

1. Ступінь схильності до діяльності з відповідними 
категоріями клієнтів.
2. Ступінь сформованості уявлень про соціально-педагогічну 
діяльність.
3. Провідні мотиви:
3.1) професійної діяльності: взаємодія з певними категоріями 
клієнтів;
3.2) спеціально-професійної діяльності: інтеграція соціально-
педагогічного і спеціально-педагогічного напрямів діяльності

1. Усвідомлення власного образу «Я-професійне».
2. Позитивне самоставлення до себе як до майбутнього 
професіонала

Стабілізаційний

Критерій професійної 
компетентності

Критерій сформованості 
професійно важливих рис 

особистості

1. Ступінь сформованості професійних знань.
2. Ступінь сформованості професійних умінь.
3. Успішність вирішення соціально-педагогічних завдань у 
процесі практичної діяльності

1. Соціально-педагогічні здібності.
2. Професійно важливі якості особистості.
3. Ступінь спрямованості соціально-професійної сфери на 
клієнтів, які потребують допомоги.
4. Ступінь сформованості антропологічної культури

Перетворювальний

Критерій сформованості 
індивідуально-творчого 

стилю діяльності.

1. Переважаючі види активності (аналітико-інформаційна, 
координаційно-комунікативна, прогностична, соціально-
профілактична, соціально-реабілітаційна, соціально-
організаційна, соціально-правова підтримка, соціально-
трудова підтримка).
2. Сформованість індивідуально-творчої технології діяльності.
3. Особливості розвитку якостей творчого мислення.
4. Задоволеність соціально-педагогічною працею
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освітньої підготовки в університетах, уведення дер-
жавних освітніх стандартів вищої школи, так і особ-
ливості певних видів професійної діяльності. Йдеть-
ся про специфіку діяльності соціального педагога з  
клієнтами, які потребують підтримки та захисту;

по-третє, більшість дослідників вважає, що осно-
вою професійної компетентності соціального педаго-
га є набутий синтез знань (психолого-педагогічних, 
соціальних, самоосвітніх), умінь і навичок творчої 
соціально-педагогічної діяльності, що трансформу-
ється з потенційної до реальної, а також діяльнісний 
стан, що функціонує у вигляді способів діяльності, 
необхідних соціальному педагогу для проектування 
власної технології діяльності з дітьми і дорослими, 
конструювання логіки соціально-педагогічного про-
цесу, розв’язання проблем, що виникають.

Ступінь сформованості професійної компетент-
ності соціального педагога пов’язаний з рівнем роз-
витку професійно важливих рис особистості, що є 
наступним критерієм. До них зараховуємо: ступінь 
сформованості антропологічної культури особистос-
ті; специфічні риси вдачі (емпатія, оптимізм, добро-
та, терпіння, уважність, самовладання); специфічну 
спрямованість пізнавальної сфери та спеціальних 
здібностей. Рівень розвитку антропологічної культу-
ри особистості соціального педагога є інтерактивною 
якістю, що виявляється через комплекс таких показ-
ників, як міра розвитку соціальної установки на поша-
ну до людини, ставлення до клієнта як самоцінності, 
усіх речей, потреб у саморозвитку та самореалізації. 

Ще одним критерієм особистісно-професійного 
розвитку соціального педагога є ступінь сформованості  
індивідуально-творчого стилю професійної діяльнос-
ті. Можна виокремити такі показники індивідуально- 
творчого стилю професійної діяльності соціально-
го педагога: наявність індивідуального концепту 
соціально-педагогічної діяльності, індивідуально-твор-
чої технології соціально-педагогічної діяльності як 
системи способів і ухвалень рішення педагогічних 
завдань; задоволеність педагогічною працею, рівень 
сформованості індивідуально-творчого стилю педаго-
гічного спілкування й самоорганізації.

Визначаючи поняття індивідуально-творчого сти-
лю професійної діяльності соціального педагога, ми 
вважаємо, що це – комплекс індивідуально-особистіс-
них параметрів, своєрідна композиція педагогічних 
поглядів, почуттів, установок, індивідуальних образів 
соціально-педагогічної реальності, що зумовлюють 
індивідуально-творчий підхід до розв’язання педа-
гогічних завдань, вибору та реалізації педагогічної  
технології [8].

У нашому аналізі ми використовуємо підхід 
Е. Климова про індивідуальний стиль діяльності як 
комплекс загальних і особливих способів діяльності, 
що дають змогу максимально використовувати цінні 
якості людини й компенсувати її недоліки [9]. Сфор-
мованість індивідуально-творчого стилю надає мож-
ливість більше задовольнити потреби особистості в 
самореалізації, оскільки відображає творчу індиві-

дуальність соціального педагога та виконує не лише 
адаптивну, а й перетворювальну функцію.

Таким чином, особистісно-професійний розви-
ток соціальних педагогів у нашому підході перед-
бачає виділення трьох його системоутворювальних 
компонентів: регулювального, стабілізаційного та 
перетворювального. Кожен із цих компонентів пред-
ставлено через визначені критерії, які містять інтег-
ративні характеристики особистості та показники 
професіоналізму діяльності й професіоналізму осо-
бистості соціального педагога. Інтегральними крите-
ріями особистісно-професійного розвитку, що харак-
теризують професіоналізм особистості, є професійна 
ідентичність і професійно важливі риси особистості. 
Інтегральними критеріями, які характеризують про-
фесіоналізм діяльності, постають професійна компе-
тентність та індивідуально-творчий стиль професій-
ної діяльності. 

Отже, необхідно наголосити, що визначені та об-
ґрунтувані нами компоненти, критерії та показники 
особистісно-професійного розвитку соціальних педаго-
гів є важливою теоретичною передумовою для органі-
зації та дослідження їх цілеспрямованої самоосвітньої 
діяльності та підвищення кваліфікації на належному 
професійному рівні. Розроблення та систематиза-
ція відповідних критеріїв і показників є перспектив-
ним напрямом та потребує подальшого вивчення й  
удосконалення.
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CRITERIA AND INDICATORS OF PERSONAL 
AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

OF SOCIAL TEACHER

The article discusses the problems of personal and 
professional development of a social teacher and deter-
mines the relevant criteria and indicators. Our approach 
is based on the identification of the main system-forming 
components: regulation, stabilization and transforma-
tion. The components we have identified have been pre-
sented in terms of specific criteria (pedagogical orien-
tation, professional identity, professional competence, 
formation of professionally important qualities of the 
personality and formation of creative style of individual 
activity), which are integrative characteristics of the 
individual. These characteristics include the indicators 
of our professional activity and the professionalism of 
a social teacher. At the end of the article, the relevant 
conclusions have been drawn. The general tendencies of 
modern progress in all areas of life demand the special-
ists to have high level of professionalism, mobility and 
culture, which also fully applies to social workers and 
social educators. There are different conceptual views 

on the development and professional growth of a per-
son in the scientific environment. The periodization of 
personality development and the level of its formation 
remain controversial issues. Many scholars see help-
less connection between the level of personality develop-
ment and the degree of its socialization. The content of 
the criteria and indicators of personal and professional 
development of social teacher in the course of its activi-
ties should reflect the degree of development of the per-
sonality of the social teacher as the subject of activity, 
as well as the degree of mastery of professional content 
and means of solving professional tasks. In our opinion, 
it is advisable to identify certain groups of criteria and 
indicators of personal and professional development of  
a social teacher.

Key words: personality, professional development, 
components, indicators, levels, competence, social work, 
creativity.
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЛИЧНОСТНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

В статье рассмотрены проблемы личностно-про-
фессионального развития социального педагога. Опре-
делены соответствующие критерии и показатели. 
Очерченный подход базируется на выделении основ-
ных системообразующих компонентов (регулировоч-
ных, стабилизационных и преобразовательных). Эти 
компоненты представлены через соответствующие 
критерии (педагогической направленности, професси-
ональной идентичности, профессиональной компете-
ности, сформированности профессионально важных 
качеств личности и сформированности индивидуаль-
но-творческого стиля деятельности), которые яв-
ляются интегративной характеристикой личности. 
Указанные характеристики включают определенные 
нами показатели профессиональной деятельности и 
профессионализма социального педагога.

Ключевые слова: личность, развитие, компонен-
ты, показатели, уровни, компетентность, социаль-
ная деятельность, творчество.
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